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 17\12\2017     לכבוד
 אלעד והילה ידעי

 מזכרת בתיה
 

 מזכרת בתיה, 'ג 5 חייקה גרוסמןב מבנה דו מפלסיהנדון: 
 ליקויי בנייה

 חוות דעת מקצועית
 

במכללת סמי שמעון , בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית דמאריאיתן אני החתום מטה, מהנדס 

, במגמת תכנון מבנים וניהול הבניה, ובוגר הפקולטה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון בנגב

 ת תיכון מכונות.במגמ

 15809535מספר רישיון מהנדס מכונות: 

 16031229מספר רישיון מהנדס אזרחי:  

 לליקויי בניה בדירה הנדונה.דעתי המקצועית  לחוות אלעד והילה ידעי התבקשתי ע"י

 י, ערכתי רשימות ואת ממצאהעל כל חלקי ה, סקרתי אותבדירהביקרתי  17.12.2017 - בתאריך ה

 אפרט בהמשך.

 .מזכרת בתיה, 'ג 5 חייקה גרוסמן: דירתכם ברחוב

 gmail.comadyadayel@: מייל -למשלוח כתובת 

 .אלעד ידעי: נלוו לביקור

 

ני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין א

הוראות החוק הפלילי  בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על 

 ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

י, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי יסמך ידיעותהנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על 

 אין לי כל עניין בנכס הנדון.
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 מסמכים נלווים ונספחים 

 .הרסוף יזמות ובניה בע"מלבין  אלעד ידעיהסכם שנחתם בין 

 תיאור המבנה

 : נכס חדש.מצב הנכס .1

 : בדיקת כל הנכס.סוג הבדיקה .2

 : לא.הנכס מאוכלס .3

 . בית קרקע דו מפלסי במבנה משותף: סוג המבנה .4

 .שליכט: חיפוי חיצוני .5

 קרמיקה. :חיפוי פנימי דירה .6

 .קרמיקה :ריצוף פנימי בדירה .7

 .בטון + גג רעפים :סוג גג .8

 1 חדר ילדים, חדר הורים -קומה א'חדר דיור, ממ"ד. - קומת קרקעחדרים ) 6: הדירה כוללת .9

מטבח, פינת אוכל, שרותי  -קומת קרקעחדר ילדים מערבי, חדר ילדים מזרחי(. (, ליד חדר הורים)

שירותי שרותים מרכזי+חדר כביסה, -קומה א'אורחים, מרפסת שמש חדר דיור, חצר ופיתוח.

 .מרפסת שירות, הורים

במגמת  2014במכללת סמי שמעון בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית  אלה פרטי השכלתי

 .תכנון מבנים

בוגר הפקולטה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון   בנגב 

2012. 

 פתרונות למיגון וכיבוי אש.ייעוץ, הכוונה ומתן  ואלה פרטי ניסיוני

 ניהול ופיקוח על עבודות בניה.

 ניהול ופיקוח  בניה פרטית.

מרצה במכללה למנהל במקצועות: קונסטרוקצית בטון, 

 קונסטרוקצית פלדה, ניהול בניה.

 מנחה לפרויקטי ניהול בניה להנדסאי בניין.

 מדריך מעבדות חומרי בניין ב"בכללת סמי שמעון".

 רכות אינסטלציה )מכללת משלב(.יועץ ומתכנן מע

מוסמך מטעם משרד הכלכלה להעביר קורסי בדק בית,  רצהמ

 פיקוח מבנים, ניהול פרויקטים ומנהל עבודה.
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 מטרת הבדיקה והערות כלליות:
 

למפרטים  י התאמותליקויים בעבודות ו/או א הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור .1

 ולתכנית.

הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה  .2

 כמקובל.

 הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן. .3

 מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה. .4

חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות  .5

 .'וכוהשונות כגון עירייה, טאבו 

התמחור הוא עבור סעיפים אותם ניתן לתקן, כאשר אין תמחור יש לזמן שמאי מקרקעין  .6

 לירידת ערך.

 
 

 חוות הדעת מסתמכת על:
 

 . 1970תקנות התכנון והבנייה תש"ל,  .א

 ים הישראליים.התקנ .ב

 תקנות התגוננות האזרחית. –תקנות הג"א  .ג

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .ד

 חוק החשמל. .ה

 הבין משרדי.   -המפרט הכללי  .ו

 כניות הדירה.ת .ז

 מחירון דקל. .ח
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 מצאיםמ

 שלד ובניהעבודות  .1

הערה כללית: חלקים ניכרים משלד הבית נבנה ללא דיוק, לרבות טיח עקום כשהתוצאה קירות 
 מהאנכיות והמישוריות. הסטיות חורגות מהתקן. דוגמאות בהמשך.משופעים ובסטיות 

 השלמת אף מים: .1.1

 ס"מ בהול כניסה לבית. 3חריצת אף מים במרחק עד השלמת  .1.1.1

 

 ים.הורבחלון שירותי  חסר אף מים .1.1.2
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 .יש לחרוץ  אפי המים
לפיו נדרש כי "אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו', יעובדו  - 100512סעיף  -למפרט הכללי  הליקוי הנ"ל בניגוד

 לרבות שיני מדלף )אף מים(".
לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים תעובד עם שן  - 10074סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 

 מדלף".
 .אנכי תקין ולמנוע חדירת המים לקירותיש לחרוץ בדיסק בכדי לקבל אפים לניקוז 

  1חלק  1752ובניגוד לת"י  100512הכללי הבין משרדי לבניה , סעיף  זאת בניגוד למפרט
 .3.2.1סעיף 

 :מהאנכיות ברחבי הבית, לדוגמאבסטיה ו המישוריותבסטיה מבעלי טיח גלי,  קירות .1.2

 מהמישוריות. כניסה לדירה )היכן שמשקוף דלת כניסה(, בסטיהקיר  .1.2.1

 

 .)בהול כניסה לדירה( כניסה לדירה משמאל למשקוףגליות בטיח וגימור לא מקצועי ב .1.2.2
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 גליות בטיח בקיר כניסה לממ"ד. .1.2.3

 

 גליות בטיח וסטיה מהמישוריות בגרם מדרגות )מתחת למדרגות(. .1.2.4
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 עיבוד גליף סביב חלון ממ"ד עקב גימור לא מקצועי. .1.2.5

 

 מהמישוריות וגימור לא מקצועי בחיפוי קירות גבס קולטן שירותי אורחים. סטיה .1.2.6
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 גליות בטיח וסטיה מהמישוריות משמאל למשקוף דלת חדר הורים. .1.2.7

 

 עיבוד גליף סביב חלון שירותי הורים עקב פגמים בשליכט וגימור לא מקצועי. .1.2.8
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 גליות בטיח וגימור לא מקצועי סביב פתח עליה לגג. .1.2.9
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 הליקויים הנ"ל  בניגוד ל:
"סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה"  789. בדיקת סטיות הקירות בוצעה בהתאם לתקן ישראלי 1

 "טיח: מערכת הטיח באתר". 2חלק  1920ובהתאם לתקן ישראלי 
מ'   3גובה עד  "סטיות של גימורים", בקירות ב – 3, טבלה 789כדלקמן: ת"י  789פי דרישות תקן ישראלי -על

 מ"מ.  8מ"מ וסטייה מהמישוריות   15מותרת סטייה מהאנכיות בשיעור של 
 .2חלק  1920שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי 

 הסטיות המותרות של –נושאים", נספח ג' -"קירות בני: קירות לא 1חלק  1523.בניגוד לת"י 2
 מאורך הקטע הנמדד ובכל מקרה  1%-מ פיו סטייה אופקית זוויתית לא תהיה גדולה-הקירות, על 

  -ס"מ. הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ  2-לא גדולה  מ
 מ' בכל מקום מדידה.  2מ"מ לאורך   8-הסטייה מהמישוריות לא תהיה גדולה מ

 פיה:-"סטיות של גימורים", על – 3, טבלה 789. ת"י 3

 
 ורטיבות לתוכו מבחוץ". 

 סדקים אורכיים ורוחביים: .1.3

 ליד דלת כניסה לחדר. 1סדק רוחבי בחדר ילדים  .1.3.1
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 .1סדק אורכי מתחת חלון חדר ילדים  .1.3.2

 

 סדק אורכי מתחת חלון חדר הורים. .1.3.3
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 סדקים רוחביים מעל משקוף דלת כניסה לחדר הורים. .1.3.4

 

 יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות: 
 הסדק, להסיר  ס"מ מכל צד של 10ס"מ,  20א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 

 כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים.      
 ב. לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקים. 

 ג.  ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצרן. 
 ניים למילוי גמיש ד. ליישם בכף טייחים )מלז'( שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע בי

 בשיעור המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק רשת לחיזוק.     
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 ה. ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש"ע ביניים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי 
 היצרן.      

 או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה:
 ס"מ סביב הסדק. 20א. לגרד הטיח ברצועה של 

 .  FC11ולמלא לאחר מכן בסיקפלקס    WAFPב.  לפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר 

 הלבנת חיבורים בין יריעות בטומניות בגג. .1.4

 

 נדרש לצבוע ב"רפלקטופיקס" או שווה ערך.
 .05074זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנין סעיף 

חשופים את הביטומן בחיבורים בעיבודים וכו' בצבע  נדרש לצבוע בגגות  -לפיו  5.2סעיף  2חלק  1752ובניגוד לת"י 
 מהסוג המומלץ ע"י יצרן היריעות .

שבהמשך לפיו נדרש לצבוע בגגות חשופים את החפיות בצבע מגן מתאים זאת לאחר סיום  6.5וכן בהתאם לסעיף 
 בדיקות איטום הגג בהצפה.

לחדור ולגרום רטיבות בעליית רעפים מונחים בצורה לא מקצועית ובמרווחים גדולים מים עלולים  .1.5
 הגג.

 רעפים מונחים בצורה לא מקצועית. ניתן לראות בתמונה שאינם בקו אחיד. .1.5.1
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השלמת רעפים שבורים למניעת כניסת מים. במצב הנתון יש מכסה של פח כפי שניתן  .1.5.2
 לראות התמונה.

 

 יש לבצע בצורה מקצועית.
 .1556זאת בניגוד לת"י 

 .215 לתקן ישראלי  ת"י זאת בניגוד 

 לא בוצע בידוד מתחת לגג הרעפים/ בידוד בתחתית גג רעפים קרוע. .1.6
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ב' האוסר מרווחים בין אלמנטי הבידוד על מנת שלא ייווצרו מעברי חום וקור  4.3.6סעיף  1556י זאת בניגוד לת"
דרש יהא לחברם לקורות או והדורש שמזרני הבידוד יהיו יבשים ונקיים אשר במידה והם מורכבים בשיפוע נ
 והוראות היצרן.  לאגדים והדורש שהרכבת מזרני או יריעות הבידוד תעשה לפי הנחיות המתכנן
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 טרם בוצעה מזחלת פח בקצה הגג ומים ניגרים באופן חופשי. .1.7

 

 יש להתקין מזחלת פח לשם ניקוז המים ומניעת נזקים לקירות המבנה ולעוברים במקום. 
 להרחקת מי גשמים הנשפכים מהמרזבים בצמוד לקירות החוץ וליסודות.יש לדאוג 

שטח הנכס מכלל ו , ממרפסותמרצפות ,"מי גשם מגגות: לפיו  - 1.24סעיף  תכנון והבנייה התקנות זאת בניגוד ל
( שוכנע המהנדס כי אין דרך להחדיר את מי הגשם לקרקע מחלחלת כאמור בפסקאות 3יטופלו כמפורט להלן:  )

(, יסולקו המים למערכת ניקוז או תיעול, שאינה מחוברת למערכת הביוב, באופן שלא ייגרם כל נזק או 2) -( ו1)
 בהל"ת. 7מפגע לבנין או לסביבה, הכל כמפורט בפרק  

נדרש כי: "כל השטחים של גגות משופעים ינוקזו באמצעות מזחלות שיתחברו בו הל"ת, ב 7.5 סעיףובניגוד ל
 " .  …ישירות אל הגשמות

 נדרש כי: "תובטח הרחקת המים מהבנין." . בוהל"ת, ב 7.5.4.4 סעיף ובניגוד ל
 .3.9.2סעיף  1556וכן בניגוד לת"י 

 

 השלמת דלת בגג )במעבר לשטח שירות מנועי מזגנים( למניעת כניסת בעלי חיים. .1.8
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 : שפכטל וצבע בקירות פנים או לחלופין אקרילי השלמת טיח פנים וטיח חוץ לרבות שליכט .1.9

 בקירות גג. אקרילי השלמת טיח חוץ לרבות שליכט .1.9.1
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 לרבות שפכטל וצבע בקירות פנים גג.השלמת טיח  .1.9.2

 

הדורש איכות גימור של אלמנט בטון או בניה כאיכות הגימור של הבנין בו נמצא  8.1.2סעיף  1142זאת בניגוד לת"י 
 תכן הבנין.האלמנט  ורמה מקצועית בהתאם למפרט 

 

 .בלוקים 20-לרבות כ בעליית הגג נותרו שאריות של חומרי בניה ופסולת .1.10
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 יש לפנות את עליית הגג ולנקותה משאריות חומרי בנין ופסולת.
 

 חריגות מתכניות ומתקן חדר רחצה שירותים מרכזי: .1.11

 השלמת חלון בשירותים מרכזי ע"פ תכנית. .1.11.1
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אוסר ששטח חלונות בחדרי שירות חוץ מחדר ארונות ה  )ג( 2.21 ףסעי 1970לתקנות התכנון והבנייה  בהתאם זאת 
 מ"ר  וזה הולך לפי הגדול מבינהם. 0.3 -משטח הרצפה או  מ 10%יהיה קטן מ  

נגד  יפו, סלומון שמואל ואח' -, בימ"ש המחוזי ת"א922/95וכן בניגוד לפסיקה של כב' השופטת ברון ציפורה, ת.א 
 שו"פ בע"מ ואשטרום חברה להנדסה בע"מ שבה נפסק: 

של   איוורור טבעי "לפי נוסח ההוראות שבתקנות עולה כי מחוקק המשנה התכוון להבטיח שגודל הפתח יאפשר
 מסקנות:  2חדרי השרותים, בדירות מגורים...מהאמור מתחייבות 

 מתאים  לאיוורורהפתח  בין המסגרות...כדי לקבוע אם -א. יש למדוד את שטח הפתחים 
 לדרישות התקנה.      

 ב. מידת הפתח כפי שנקבעה בתקנה הנדונה, הינה בבחינת דרישה מחייבת ולא המלצה"
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 עבודות נגרות .2
 

בסטיות מהמישוריות ובגימור לא בוצעו בצורה  כלל משקופי ודלתות הדירההערה כללית: 
 בהמשך. מקצועי כך שהדלתות לא נסגרות בצורה תקינה. דוגמאות

 עבודות איטום: .2.1

 סביב כלל משקופי הדירה )במיוחד חלק עליון(.בחומר אלסטי  איטום .2.1.1

 

 

 על חלקיו. 23זאת בניגוד לת"י 
 .06.04.01וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 
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 פגמים, כיווני דלתות ומנעולים והתקנות לא מקצועיות: .2.2

מהמישוריות וכתוצאה מכך דלת לא נסגרת בצורה  משקוף שירותי אורחים בסטיה .2.2.1
 תקינה.

 

 משקוף שירותי הורים בסטיה מהמישוריות וכתוצאה מכך דלת לא נסגרת בצורה תקינה. .2.2.2

 

 משקוף חדר הורים בסטיה מהמישוריות וכתוצאה מכך דלת לא נסגרת בצורה תקינה. .2.2.3
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מהמישוריות וכתוצאה מכך דלת לא נסגרת בצורה  משקוף דלת חדר ילדים מערבי בסטיה .2.2.4
 תקינה.

 

 הלבשה ימנית משקוף חדר ילדים מערבי חתוכה לאורכה. .2.2.5
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 הלבשות משקוף חדר ילדים מזרחי חתוכות לאורכם. .2.2.6

 

 הלבשת משקוף דלת שירותים מרכזי חתוכה לאורכה. .2.2.7
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 הלבשות משקוף דלת חדר כביסה חתוכות לאורכם. .2.2.8

 

 על חלקיו. 23 זאת בניגוד לת"י
 .06.04.01וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 

 ס"מ. 6.5נדרש להתקין הלבשה ברוחב מינימלי של 
 .  4.1.2.2סעיף   2חלק  23זאת בניגוד לת"י 

 תיקוני צבע בכלל ארגז רוח מסביב לבית עקב אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי. .2.3
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בשכבה אחת לפחות ץ הברשה או טבילה בצבעי עששם נדרש להגן על הלוחות ע"י  2.2.4סעיף זאת בניגוד לסעיף 
 המשטח לפני ההרכבה.על פני כל 

 הורדת שיירי צבע מכלל דלתות ומשקופי הדירה. .2.4

 

 נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית.
כלך בצבע את לפיו: "במשך כל עבודות הצביעה יש להקפיד שלא לל 11020זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 

הרצפות ושאר המשטחים הבלתי צבועים, ובכלל זה קבועות  תברואיות, פרזול, אביזרים אחרים וכד'. הרצפות, 
 הכלים והאביזרים יכוסו לשם הגנה ביריעות פלסטיק, בנייר או בחומר מתאים אחר."
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 מסגרותעבודות  .3

 וצבע )צבע שמן(: )מתכת( תיקוני שפכטל .3.1

כניסה לדירה עקב פגמים, שריטות, קילופי צבע ואי אחידות  תיקוני שפכטל וצבע במשקוף .3.1.1
 בגוון.

 

וגימור לא  אי אחידות בגוון פגמים,  עקבדלת ממ"ד משקוף וצבע במתכת תיקוני שפכטל  .3.1.2
 מקצועי.
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 תיקוני שפכטל וצבע בסף דלת ממ"ד, עקב אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי. .3.1.3

 

אי אחידות בגוון וגימור לא פגמים, חלון הממ"ד עקב  במסגרתתיקוני שפכטל וצבע  .3.1.4
 מקצועי.

        

עקב נזילות צבע, אי אחידות בגוון וגימור לא  תיקוני צבע בדלת הזזה בחלון ממ"ד .3.1.5
 .מקצועי
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 תיקוני שפכטל וצבע סביב פתחי אוורור ממ"ד. .3.1.6

 

וגימור לא תיקוני צבע בכלל מעקה מדרגות עליה לקומה א', עקב אי אחידות בגוון  .3.1.7
 מקצועי.
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 תיקוני צבע בכלל מעקה גבול מגרש בחצר עקב אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי. .3.1.8
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 נדרש לבצע תיקוני שפכטל )מתכת(, לשייף ולחדש צביעה.
 נדרש לחדש צביעה עד קבלת מראה אחיד.

 .3חלק  4422זאת בניגוד לת"י 
 יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

 .3.3.1סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 

 :והתקנות לא מקצועיות פגמים במסגרות .3.2

 גימור לא מקצועי הלבשות משקוף דלת כניסה לדירה. .3.2.1

 

 דלת כניסה לדירה לא נסגרת בצורה תקינה. .3.2.2

 צוקל דלת כניסה לדירה בסטיה מהמישוריות ובגימור לא מקצועי. .3.2.3
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 )ישנם חורים ללא ברגים(. חורים )פגמים( בדלת היכן שצוקל .3.2.4

 

 מנעול דלת כניסה לדירה אינו מכוון. .3.2.5

 השלמת פקקים במעקה מדרגות עליה לקומה א'. .3.2.6



 Eitan Damari                                             איתן דמארי
 supervising, engineering accompaniment                      תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

  Tel: 052-3881365                                                                052-3881365 טלפון:

________________________________________________________________________________________________________ 
 15809535מס. רישיון  - מהנדס מכונות+      16031229מס. רישיון  - מהנדס מבנים

___________________________________________________ 

   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי
 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

 

 ידיות דלת ממ"ד לא מקובעות בצורה תקינה. .3.2.7

 דלת ממ"ד פגומה. .3.2.8

 

 השלמת פקקים במעקה חצר )גבול מגרש(. .3.2.9
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מהמישוריות( ואינו מקובע במורה  מעקה גבול מגרש מותקן בצורה לא מקצועית )בסטיה .3.2.10
 מקצועית.
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 (קמטים, שריטות, שברים)פגיעות מכניות האוסר   4.1סעיף  1חלק  4068זאת בניגוד לת"י 
 (  במוצר.כתימהואו סיד, גימום  ע"י מלט איכול, חספוס שנגרם )פגיעות כימיות ו

 מ"מ מרצפת הדירה. 5-סף דלת ממ"ד מותקן בסטיה מהמישוריות ובולט כ .3.3
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 נדרש לתקן.
 מ"מ ע"פ תקן. 1סטיה מותרת עד 

 הורדת שיירי חומרי בניין. .3.4

 הורדת שיירי חומרי בניין ממלבן דלת כניסה ראשית. .3.4.1

 הורדת שיירי חומרי בניין ממלבן דלת ממ"ד. .3.4.2

 הורדת שיירי חומרי בניין ממלבן חלון ממ"ד. .3.4.3

 מקצועית.נדרש להסיר שיירי חומרי בנין בצורה 
 . 3.2.4סעיף  2חלק  5044זאת בניגוד לת"י 

 ליקויים בטיחותיים: .3.5

 דלת ממ"ד לא נסגרת בצורה תקינה. ליקוי זה הינו ליקוי בטיחותי. .3.5.1

 

 מנעול חלון הדף ממ"ד תפוס ולא ניתן לסגור את החלון הדף. .3.5.2
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הקובע כי: "הכניסה  202סעיף  1990 זאת בניגוד לתקנות ההתגוננות האזרחית)מפרטים לבניית מקלטים( התש"ן
 למרחב מוגן דירתי תהיה מתוך שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתית, אשר תהיה אטומה בפני גזים."

 

 חיפוי קרמיקהעבודות  .4

, בנוסף כלל הערה כללית: כלל פינות משתנות וחלק גדול מפנלים בסטייה מהמישוריות
ס"מ מרצפת השירותים. יש -מתחילים מגובה כהאריחים בשרותים מרכזי ובשירותי הורים 

 לבצע תיקון גם אם זה דורש פירוק כלל החיפוי.

 עבודות איטום: .4.1

 סביב אסלה סמויה בשירותי אורחים. בחומר אלסטי יטוםא .4.1.1
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 סביב אסלה סמויה בשירותים מרכזי.בחומר אלסטי איטום  .4.1.2

 

 סביב אסלה סמויה בשירותי הורים. בחומר אלסטי איטום .4.1.3

 

 חלונות וחיפוי קרמיקה חלון שירותי הורים.איטום בחומר אלסטי בין  .4.1.4
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 איטום בחומר אלסטי בין חיפוי קרמיקה ומשקוף שירותים מרכזי קומה א'. .4.1.5

 

 בחומר אלסטי בין אמבטיה וחיפוי קרמיקה בשירותים מרכזי קומה א'.איטום  .4.1.6
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 יש צורך במילוי סיליקון דוחה עובש.
...במקרים בהם הקבועה נוגעת בקיר הדורש כי: " 3.1.3מחסומים( סעיף ו ות שרברבותבניגוד להל"ת )קבועזאת 

 או ברצפה, יהיו שטחי המגע אטימי מים"
לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים  – 07042סעיף  –ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה 

ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בשלמות הקבועה. כל הברגים 
 האומים ושאר אמצעי החיבור יהיו מפלדה מגלוונת, פליז וכד'".

 סטייה מהמישוריות וגימור לא מקצועי בחיפוי קרמיקה: .4.2

 השלמת פינה משתנה מעל אסלה סמויה בשירותי הורים. .4.2.1

 

 השלמת פינות משתנות בין חיפוי קרמיקה בשירותי הורים. .4.2.2
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 בשירותי הורים.אריחים פגומים ובחיתוך לא מקצועי  11 .4.2.1
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 אריחים בחיתוך לא מקצועי בשירותי הורים )מעל חלון(. ניתן לראות כי האריח קצר. 2 .4.2.2
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 בשירותים מרכזי קומה א'. ובחיתוך לא מקצועי אריחי חיפוי פגומים 3 .4.2.3
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 השלמת אריח חיפוי מעל משקוף שירותים מרכזי קומה א'. .4.2.4
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 יש לפרק החיפוי, לסתת כנדרש  ולחפות הקירות בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור.
 לעיל" 100641יהיה כאמור בסעיף  לפיו: "ביצוע חיפוי פנים  100652זאת בניגוד למפרט הכללי  סעיף 
 3לפיו: "חלקות ומישוריות של הקיר המחופה יהיו כנדרש בטבלה מס'  100641וכן בניגוד למפרט  הכללי  סעיף 

 להלן"
 מטר. 2מ"מ לאורך  2סטייה של עד  נדרש לתקן.

 באריחים תקינים ובצורה מקצועית.מחדש אריחים פגומים ולחפות  פרקיש ל
 ם בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן:הליקויים סותרי

 .314בניגוד לת"י 
הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע  הדורש כי 3.1פרק ג' סעיף  1555.1בניגוד לת"י ו

ם המישקים נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא  ללא חללים או חורי
 ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן.

חיפוי הקיר יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית   הקובע כי 3.2פרק ג' סעיף   1555.1לת"י  ובניגוד 
 מטר. 2מ"מ לכל  2מהמישוריות היא  

אריחים פגומים בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים  3.3סעיף  ק"כ   1555.1ובניגוד לת"י 
 נדרש להחליפם.

 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו. 5סעיף ק"כ  1555.1בניגוד לת"י  ו

לא מתמשכים וחיבור פינות הורכב בסטייה מקווים ישרים, היוצר קווים מדורגים ו חיפוי הפסיפס .4.3
 בשירותי הורים. לא אחיד
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 וללא סטיות.יש לפרק החיפוי, ולחפות הקירות בצורה מקצועית 
לפיו: "אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, החיפוי יהיה לפי קווים ישרים  100641בניגוד למפרט  הכללי  סעיף 

 ועוברים בשני הכיוונים, כאשר האריחים באותו גודל".
 ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון. הדורש כי 3.1פרק ג' סעיף  1555.1בניגוד לת"י ו

 ות ותיקוני רובה:השלמ .4.4

 תיקוני רובה בכלל שירותי אורחים עקב אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי. .4.4.1

 תיקוני רובה בכלל שירותי הורים עקב אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי. .4.4.2

 עקב אי אחידות בגוון וגימור לא מקצועי.קומה א' תיקוני רובה בכלל שירותים מרכזי  .4.4.3

 הליקוי הנ"ל  בניגוד ל:

לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה )קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט(  2.1סעיף  – 3, חלק 1205תקן .1
 יהיה אטום מים.

הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו   3.12.2. הל"ת  )קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים( סעיף 2
נוי יהיו מצופים בחומר חלק,  בלתי קורוזי,  בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה  לא אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט ב

 מ' מעל רום הרצפה ".  1.80  -פחות מ

 לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו  – 07042סעיף  –.מפרט הכללי לעבודות בניה 3

  בשלמות הקבועה". ת מאמצים העלולים לפגועאטימים,חזקים ויציבים.  עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העבר

 אסלה סמויה אינה מקובעת בצורה תקינה בשירותי אורחים )קיימים תנודות(. .4.5



 Eitan Damari                                             איתן דמארי
 supervising, engineering accompaniment                      תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

  Tel: 052-3881365                                                                052-3881365 טלפון:

________________________________________________________________________________________________________ 
 15809535מס. רישיון  - מהנדס מכונות+      16031229מס. רישיון  - מהנדס מבנים

___________________________________________________ 

   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי
 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

  

 נדרש לקבע בצורה מקצועית.

 הורדת שיירי צבע מכלל חיפוי קרמיקה בכלל הבית. לדוגמא: .4.6

 

 נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית.
לפיו: "במשך כל עבודות הצביעה יש להקפיד שלא ללכלך בצבע את  11020זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 

הרצפות ושאר המשטחים הבלתי צבועים, ובכלל זה קבועות  תברואיות, פרזול, אביזרים אחרים וכד'. הרצפות, 
 הכלים והאביזרים יכוסו לשם הגנה ביריעות פלסטיק, בנייר או בחומר מתאים אחר."
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 חשמלעבודות  .5

 ארון חשמל וארון תקשורת.השלמת  .5.1

 

 במקומות החסרים. P.V.Cנדרש להשלים פסים מ 
 . 4ללוחות חיבורים למתקני חשמל( סעיף  ות)תיב 165למפרט בניגוד זאת 

 שקע בארון תקשורת. חסר .5.2
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 .נדרש להשלים 

 חסר שיוך של נתיכים בארונות חשמל. .5.3

 

 יש לבצע סימון הנתיכים.
 הקובע כי: 14וולט( סעיף  1000)התקנת לוחות במתח עד זאת בניגוד לתקנות החשמל 

  ")א( מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.  
 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם  100)ב( בלוח בעל מבטח ראשי של    
 לים המגיעים ללוח, למעט ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. )ג( כבלים ומובי   
 קיימא." .-במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. )ד( כל הסימונים יהיו ברורים ובני   

 חוסרים של שקעים וגופי תאורה מוגני מים: .5.4
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 חסר שקע מוגן מים בשרותים מרכזי היכן שמכונת כביסה. .5.4.1

 

בחדרים רטובים ובמקומות בהם יש מים נדרש להתקין שקעים וגופי תאורה מוגני מים בהתאם לתקן הקובע כי 
 נדרש שקעים מוגני מים.

 התקנות לא מקצועיות אביזרי חשמל: .5.5

 קיבוע ופילוס קופסאות חשמל בממ"ד. .5.5.1
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 מתג תריס גלילה הפוך בחדר הורים. .5.5.2

 .1מתג תריס גלילה הפוך בחדר ילדים  .5.5.3

 מתג תריס גלילה הפוך בחדר ילדים מזרחי. .5.5.4

 צועית בשירותי הורים.גוף תאורה מותקן בצורה לא מק .5.5.5
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 שקע חשמל מותקן בצורה לא מקצועית בשירותי הורים. .5.5.6

 

 גוף תאורה שירותים מרכזי מותקן בצורה לא מקצועית. .5.5.7

 

 פעמון כניסה לדירה מותקן בצורה לא מקצועית. .5.5.8
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 שלט מואר בכניסה לדיר מותקן בצורה לא מקצועית. .5.5.9

 

 יש לשפר את התקנת השקעים וקיבועם כנדרש.
לפיו "ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן  –)א(  5סעיף  –זאת בניגוד לתקנות החשמל בדבר התקנת מעגלים סופיים 

 "…באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו

 חסרות ארמטורות הרמטיות. נדרשות להגנה בפני רטיבות. .5.6

 לדוגמא בכניסה לבית. .5.6.1
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 מל.יש להתקין כיסויי זכוכית כנדרש בתקנות החש
לפיו "מנורה בחדר  – 27סעיף  – 1984זאת בניגוד לתקנות החשמל )מעגלים סופיים הניזונים ממתח נמוך( 

 תהיה מוגנת בפני חדירת רטיבות בהתאם לתנאים  , אמבטיה או מקלחתה
 מקום ההתקנה".ב  

 

 וצבע שפכטלטיח,  שליכט,עבודות  .6

אי אחידות בגוון )לרבות תקרות( וגימור לא מקצועי )רואים  גליות, תיקוני צבע בכלל הדירה עקב .6.1
 את התיקונים(.

 אזור מדרגות:לדוגמא 
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 לדוגמא מעל פנלים:

 

 לדוגמא קומה א' מעל פנלים:
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 לדוגמא סביב קופסאות חשמל:

 

 תיקוני שפכטל וצבע בכלל ממ"ד, עקב גימורים לא מקצועיים, גליות בטיח ואי אחידות בגוון. .6.2

 



 Eitan Damari                                             איתן דמארי
 supervising, engineering accompaniment                      תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

  Tel: 052-3881365                                                                052-3881365 טלפון:

________________________________________________________________________________________________________ 
 15809535מס. רישיון  - מהנדס מכונות+      16031229מס. רישיון  - מהנדס מבנים

___________________________________________________ 

   מהנדס מבנים ומהנדס מכונות  איתן דמארי
 eitan_1983@walla.co.ilמייל: *     3881365-052 טלפון:

 

, עקב גימורים לא מקצועיים, גליות בטיח ואי אורחיםתיקוני טיח, שפכטל וצבע בכלל שירותי  .6.3
 אחידות בגוון.

 

 

, עקב גימורים לא מקצועיים, גליות בטיח ואי ם מרכזיתיקוני טיח, שפכטל וצבע בכלל שירותי .6.4
 אחידות בגוון.

קצועיים, גליות בטיח ואי תיקוני טיח, שפכטל וצבע בכלל שירותי הורים, עקב גימורים לא מ .6.5
 אחידות בגוון.

 בצורה מקצועית תוך שימוש בערבים וכן לחדש צביעה . מחדש לבצע,נדרש להסיר טיח פגום
 .יתאימו למוזמןהמחייב  שמראה הטיח, גימורו וגוונו  3.1סעיף  1920.2זאת בניגוד לת"י 
 .לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה הדורש שהצבע יתאים 1חלק  1922זאת בניגוד לת"י 
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 ריצוףעבודות  .7

 ניקוי שיירי חומרי בניין: .7.1

 . מכלל פנלים ברחבי הדירההורדת שיירי חומרי בניין  .7.1.1

 (.3ניקוי שיירי חומרי בניין מכלל רצפות שירותים )סה"כ  .7.1.2

 ניקוי שיירי חומרי בניין מכלל רצפת מרפסת שמש חדר דיור לרבות פנלים. .7.1.3

 של משטח הריצוף שהוא אכן נקי וראוי לשימושהמחייב בדיקה  5.1.5.2סעיף  3חלק  1555שראלי כנדרש בתקן הי
 .נספח א'( ה)רא

 .2נספח א   3חלק  1555וכן כנדרש בתקן 

אריחים פגומים, בחיתוך לא מקצועי, אי התאצה בין מישקים )בין רצפה ופנלים( ובסטיה  .7.2
 שנדרש להחליף: מהמישוריות,

 פנלים פגומים ובסטיה מהמישוריות בכניסה לבית. 2-אריח ו 1 .7.2.1
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מרבית אריחים ופנלים פגומים ובסטיה מהמישוריות ברחבי חדר דיור מטבח ופינת אוכל  .7.2.2
 )קומת קרקע(. ניתן לראות סימון בתמונות.
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 דרגות עליה לקומה א'.ול מאריחים פגומים ובסטיה מהמישוריות מ 4 .7.2.3
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 ם בתוספת קיר )גבול מטבח(.השלמת פנלי .7.2.4

 

 אריחים בחיתוך לא מקצועי בכניסה לשירותי אורחים. 2 .7.2.5
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 אריחים פגומים בשירותי הורים. 4 .7.2.6
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 פגומים ובחיתוך לא מקצועי שירותים מרכזי קומה א'. 2 .7.2.7

 

 אריחים בסטיה מהמישוריות ובחיתוך לא מקצועי חדר כביסה. 2 .7.2.8
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 השלמת פנל בחדר כביסה. .7.2.9
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 אריחים פגומים, חלולים ובסטיה מהמישוריות במרפסת שמש חדר דיור. 10 .7.2.10
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הדורש בדיקה חזותית של האריחים לפני שימוש בהם ופסילה של אריחים  1629שבתקן  4בניגוד לסעיף זאת 
 .6פגמים החורגים מהמותר ע"פ  ת"י שמתגלים בהם 

 מסוג א'. לגבי ליקויים מותרים באריחים – 6ובניגוד לת"י  
הדורש כי "האריחים יבדקו בדיקה חזותית לפני תחילת מלאכת הריצוף.   – 10024סעיף  –ובניגוד למפרט הכללי 

 כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם  עומדים בדרישות, לא ישמש לריצוף ויסולק מהאתר.
ייפסל ויסולק מהאתר, אפילו אם כבר נקבע  בנוסף יבוקר כל אריח עם  הנחתו. כל אריח  פגום, מוכתם או סדוק

 במקומו"
בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים  3.3סעיף  ק"כ   1555.1ובניגוד לת"י 
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 נדרש להחליפם.
 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו. 5סעיף ק"כ  1555.1בניגוד לת"י  ו

 ווים ישרים ובריחוק אחיד.יש לבצע אריחים בחיתוך בק
הנחת האריחים תתבצע בצורה שתמנע עד כמה  שאפשר את לפיו    - 6סעיף  1629זאת בניגוד לדרישות  ת"י 

ההשתמשות במרצפות חלקיות ובאם נדרש להשתמש בחלקי מרצפות יש להשתמש רק במרצפות שנוסרו עם 
 נגלה לעין.דיסק כאשר בעת ההנחה יש להניח כך שמקום הניסור לא יהיה 

לפיו: "במקומות בהם  מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש לחתוך את  10024בניגוד למפרט הכללי( סעיף כן ו
האריחים מסביב  לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או  ריבוע  קרוב ככל האפשר לאבזר או לקולטן. החיתוך ייעשה 

 לעיל". 10013רובה" חרושתית מתאימה, כאמור בסעיף באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"
 לפיו "האריחים יונחו בזוויות ישרות ובקווים ישרים ועוברים". – 10024סעיף  –זאת בניגוד למפרט הכללי 

נדרש שהרצפה תתאים לנדרש ע"פ התכנון והסטיות המותרות מהתכנון  לפיו 3.2סעיף  – 1629זאת בניגוד לת"י 
 הם:

 כל נקודת מדידה. לגבי מ"מ  ± 5 ברצפה:  -
 מ'.  2מ"מ לאורך קו ישר )לאורך המישקים( שאורכו עד  ± 2   סטיות מקומיות: –
 מ"מ.   1 -מ  גדולים אסור שיהיו צמודיםהפרשי גובה בין אריחים ו– 
 .789וכן בהתאם לנדרש בת"י  

"משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור  10034זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ) הספר הכחול( סעיף 
 ביחס לריצוף באריחי טראצו".

לפיו: "במקומות בהם  מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש לחתוך  10024וזאת בניגוד למפרט הכללי( סעיף 
בצורת מעגל או  ריבוע  קרוב ככל האפשר לאבזר או לקולטן. החיתוך את האריחים מסביב  לקולטן או לאבזר 

 10013ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית מתאימה, כאמור בסעיף 
 לעיל".

 מרחק משתנה של שיפולים מקירות.  .7.3

 מרחק משתנה של שיפולים מקירות בחדר כביסה. .7.3.1

 

 ם מקירות במרפסת שמש חדר דיור.מרחק משתנה של שיפולי .7.3.1
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 1השיפולים, להרכיב רשת חיזוק, לבצע טיח במישור אחיד ולהרכיב השיפולים מחדש במרחק נדרש לפרק את 
 ס"מ מפני הטיח.

 פגמים בפסי אלומניום והתקנות לא מקצועיות: .7.4

 פס אלומניום כניסה לדירה משופע וקצר. .7.4.1

 

 מהמישוריות שירותי הורים. עקום ובסטיהפס אלומניום  .7.4.2
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 פס אלומניום עקום ובסטיה מהמישוריות שירותם מרכזי קומה א'. .7.4.1

 

 נדרש להשלים פס הפרדה.
לפיו: "המעבר בין שטחים רטובים ויבשים  100811בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיף

 יהיה מודרג ויבוצע לפי התוכניות"
 הדורש כי  - 10024זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה )הספר הכחול(,סעיף: 

 "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים, יש לסיים את הריצוף בפס 
 מ"מ  מעוגן היטב". 3/30אלומיניום שטוח בחתך מינימלי של     

 

 :רובה והשלמות תיקוני .7.5

עקב גימורים לא מקצועיים, מקומות חסרים ואי  ירהכלל הדהשלמות ותיקוני רובה ב .7.5.1
 :לדוגמא  אחידות בגוון.
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עקב מקומות חסרים וגימורים לא  השלמות ותיקוני רובה בכלל מרפסת שמש חדר דיור .7.5.2
 .מקצועיים

 

 הנ"ל  בניגוד ל: יםהליקוי
לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה )קיר, רצפה, משטח עבודה,  2.1סעיף  – 3, חלק 1205.תקן 1

 ריהוט( יהיה אטום מים.
הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי והכתלים  3.12.2. הל"ת  )קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים( סעיף 2

חומר חלק,  בלתי קורוזי,  בלתי סופג ועמיד בפני יהיו  אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים ב
 מ' מעל רום הרצפה ".  1.80  -מים לגובה  לא פחות מ
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 אטימים, חזקים לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו  – 07042סעיף  –.מפרט הכללי לעבודות בניה 3
   ..."לפגועויציבים.  עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים 

 לא בוצע כיאות קיטום מקצועות ) גרונג ( בשיפולים. .7.6

 לא בוצע קיטום מקצועות בשיפולים בחדר כביסה. .7.6.1

 

 לא בוצע קיטום מקצועות בשיפולים במרפסת שמש חדר דיור. .7.6.2

 

 . 10025זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ) הספר הכחול ( סעיף 

 עבודות איטום בריצוף: .7.7

 מרפסת שמש. ותאיטום בחומר אלסטי בין פנלים ושלבניות וטרינ .7.7.1
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 איטום בחומר אלסטי בין פנלים למשקופי דלתות בכלל הדירה. .7.7.2

"משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור  10034סעיף וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ) הספר הכחול( 
 ביחס לריצוף באריחי טראצו".

לפיו: "במקומות בהם  מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש לחתוך  10024וזאת בניגוד למפרט הכללי( סעיף 
החיתוך את האריחים מסביב  לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או  ריבוע  קרוב ככל האפשר לאבזר או לקולטן. 

 10013ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית מתאימה, כאמור בסעיף 
 לעיל".

 הורדת שיירי חומרי בניין: .7.8

 הורדת שיירי חומרי בניין מכלל רצפות הדירה לרבות פנלים. .7.8.1
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 הורדת שיירי חומרי בניין מכלל רצפת מרפסת שמש חדר דיור. .7.8.2

 

 הדירה משיירי חומרי בנין.יש לנקות 
ששם נדרש למסור את הדירה לקונה כאשר הרצפה נקייה אולם ללא הברקה  6.2סעיף  – 1629זאת בניגוד לתקן 

 של האריחים.
 .1009וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 
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 אלומיניוםעבודות  .8

 ניקוי שיירי חומרי בניין: .8.1

 מרפסת דיור. יציאה ל מוטרינתוניקוי שיירי חומרי בניין הורדת  .8.1.1

 

שיירי חומרי בניין מכלל חלונות הדירה, לרבות מסילות שלבניות ומסגרות  הורדת וניקוי .8.1.2
  .אלומיניום
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 .יהיו שלמים ונקיים כל המוצריםהדורש ש  4.1סעיף  1חלק  4068לת"י  זאת בניגוד

 :והתקנות לא מקצועיות מחסור באביזרים .8.2

 מרפסת שמש חדר דיור לבין ריצוף חדר דיור. השלמת הלבשה בין מסילת וטרינה .8.2.1

 

 השלמת פקקים בוטרינה מרפסת שמש חדר דיור. .8.2.2
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 השלמת פקקים בכלל חלונות הדירה.  .8.2.3

 לדוגמא תריס חלון ממ"ד:

 

 לדוגמא חלון חדר כביסה:
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 השלמת הלבשה שמאלית לרבות איטום בחומר אלסטי חלון חדר כביסה. .8.2.4

 

 ילדים.השלמת הלבשה שמאלית חלון חדר  .8.2.5
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השלמת מעצור בוטרינה מרפסת שמש חדר דיור, כך שידיות לא יפגעו בוטרינה בעת  .8.2.6
 פתיחה וסגירה.

 

 השלמת תריס חלון ממ"ד לרבות מגני רוח ואיטומים. .8.2.7
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 פיו מבנה וגימור -על 201"חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף  1חלק  1068. ת"י 1
-ובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלוןהחלון יהיו לפי כללי מקצוע ט

. 2חלק  1509תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 
 ידי פקקים מתאימים.-חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על

"תכנון  5.1קנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף "חלונות ותריסים מות 1חלק  4068. ת"י 2
פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת -ההתקנה" על

 מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות 
 ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

 איטום:עבודות  .8.3

 איטום סביב כלל חלונות הדירה )לרבות שירותים(. השלמת .8.3.1

 לדוגמא חלון הול כניסה:
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 לדוגמא חלון מטבח:

 

 לדוגמא חלון חדר הורים:
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יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד במיוחד 
 ם.בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמי

 .12.08.04 -ו   12.03.04    -סעיפים ובניגוד למפרט הכללי 
פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי -על 201"חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף  1חלק  1068. ת"י 1

בין  תריס, כל החיבורים-מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון
. חריצי ניקוז וחורי ניקוז 2חלק  1509חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 

 ידי פקקים מתאימים.-ייסגרו על
"תכנון  5.1"חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף  1חלק  4068. ת"י 2

ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת פיו מוצרי אלומיניום -ההתקנה" על
 מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים סביב מסגרות החלונות ולהקפיד במיוחד 
 .בחזיתות דרום ומערב המשופעות בגשמים

 :ועבודה לא מקצועית באלומניוםושריטות פגמים  .8.4

 גימור לא מקצועי הלבשות וטרינה מרפסת שמש חדר דיור. .8.4.1
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 שריטות וקילופי צבע כלל תריס גלילה וטרינה מרפסת שמש חדר דיור. .8.4.2

 

 חלון חדר כביסה אינו מקובע בצורה מקצועית. .8.4.3
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 בשיפוע ובצורה לא מקצועית ולכן אינו נסגר ונפתח בצורה תקינה.חלון ממ"ד מותקן  .8.4.4

 

 כיוון תריס גלילה חשמלי חלון חדר ילדים מזרחי. .8.4.5

 (קמטים, שריטות, שברים)פגיעות מכניות האוסר   4.1סעיף  1חלק  4068זאת בניגוד לת"י 
 צר.(  במוכתימהוע"י מלט או סיד, גימום  איכול, חספוס שנגרם )פגיעות כימיות ו

 4068נדרשד לבצע התקנות בצורה מקצועית, תוך הקפדה על האיטומים, הלבשות ותקינות המוצרים לפי ת"י 
 .  4.1סעיף  1חלק 
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 אבן ושישעבודות  .9

 הורדת שיירי חומרי בניין: .9.1

 ברחבי הדירה. הורדת שיירי חומרי בניין מכלל ספי שיש  .9.1.1

 .יהיו שלמים ונקיים המוצריםכל הדורש ש  4.1סעיף  1חלק  4068לת"י  זאת בניגוד

 :והתקנות לא מקצועיות )בסטיות( פגמים בשיש .9.2

 מדרגות שיש פגומים ושבורים במדרגות עליה לקומה א'. 3 .9.2.1
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 .1פגמים וסדקים בסף שיש חלון חדר ילדים  .9.2.2

 

 סף שיש פגום ומותקן בצורה לא מקצועית )שיפוע כלפי פנים החלון( בחדר כביסה. .9.2.3
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יש לפרק את המשטחים הפגומים ולצקת מחדש טרצו )מוזאיקה( תוך הקפדה על חומרים נאותים ותקניים, 
 ביצוע מקצועי, ליטוש נאות והקפדה על גוון וטקסטורה תואמים.

לפיו נדרש כי אדני החלונות "יהיו מצופים טרצו בכל השטחים הגלויים לעין  - 10074זאת בניגוד למפרט הכללי 
 ורה אחידה וחלקה ללא סדקים, חורים ופגמים אחרים".ומלוטשים בצ

 חסר אפי מים או לחילופין סף לגלישת מים בכלל מדרגות עליה לקומה א'. .9.3
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 .יש לחרוץ  אפי המים
לפיו נדרש כי "אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו', יעובדו לרבות שיני  - 100512סעיף  -זאת בניגוד למפרט הכללי 

 מדלף )אף מים(".
לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים תעובד עם שן  - 10074סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 

 מדלף".

 אינסטלציה וניקוז:עבודות  .10

ובנוסף השלמת רשת למניעת  ס"מ לפחות 180וורור בגג קצרים מדי, נדרשת בליטה של צינורות א .10.1
 .כניסת מזיקים
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 .07036 -משרדי לבניה, סעיף  זאת בניגוד למפרט הכללי הבין
"סיים האוור, אוור הקולטן וצנ"ג המותקנים בגג   - 4.9.2.1ובניגוד להוראות למתקני התברואה )הל"ת( סעיף 

 ס"מ מעל פני הגג" 30יבלטו לפחות 
ון או מ' בקו אופקי מכל דלת, חל 3"אוור ממערכת נקזים וביוב לא יסתיים בתחום של  -  4.9.2.2וכן בניגוד לסעיף 

מ' בתנאי  3כל פתח איוורור אחר של הבנין או של בנין סמוך. ניתן להתקין את האוור כך שיסתיים בתחום של 
 ס"מ מעל משקופו של אותו פתח" 60שסיים האוור נמצא לפחות  

"במקרים בהם הגג משמש מקום לשהיית בני אדם דרך קבע, יש להאריך את צינור  - 4.9.2.3וכן בניגוד לסעיף 
 .מ' מעל פני הגג"  1.80וור כך שהסיים יבלוט לפחות הא

 והשלמת רשת סביב כלל קופסאות ניקוז בדירה, לדוגמה שירותי אורחים.איטום  .10.1.1

 

 נדרש לבצע חיתוך צינור ניקוז, ולהשלים רשת לניקוז.
 יש צורך במילוי סיליקון דוחה עובש.

...במקרים בהם הקבועה נוגעת בקיר הדורש כי: " 3.1.3מחסומים( סעיף ו בניגוד להל"ת )קבועות שרברבותזאת 
 או ברצפה, יהיו שטחי המגע אטימי מים"

לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים  – 07042סעיף  –ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה 
מות הקבועה. כל הברגים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בשל

 האומים ושאר אמצעי החיבור יהיו מפלדה מגלוונת, פליז וכד'".

 ועבודות לא מקצועיות: השלמת עבודות בהתאם למפרט .10.2

 התקנה לא מקצועית מיכל הדחה שירותים מרכזי קומה א'. .10.2.1
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 התקנה לא מקצועית ברז אמבטיה שירותים קומה א'. .10.2.2

 

 דוד שמש פגום וצנרת אינה מחוברת. .10.2.3
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 השלמת ברזי ניל הזנה כיור מטבח. .10.2.4
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 השלמת ברזי ניל הזנת מכונת כביסה בחדר כביסה קומה א'. .10.2.5

 

 במצב הנוכחי קיימים צנורות ללא ברז ויש נזילה מהצנרת. השלמת ברז גינה בחצר. .10.2.6
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 דרש להשלים כלל עבודות בצורה מקצועית  בהתאם לת"י.נ

 השלמת ארון מים: .10.3

 קרקע מתחת מדרגות. השלמת ארון מים בקומת .10.3.1
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 השלמת ארון מים בחדר כביסה קומה א'. .10.3.2

 

 .בצורה מקצועית ן ארוןהתקינדרש ל

 השלמת עמדת כיבוי אש בכניסה לדירה: .10.4
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 נדרש להשלים.
 .529תקנה  500ע"י הוראות כיבוי אש פרק 

 

 עבודות חצר ופיתוח: .11

 מרוצף.א תיקני כך שגבוהות ממשטח בריכות ביוב לא מפולסות ובגובה ל .11.1
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 נדרש לתקן בצורה מקצועית.
 לפיו: "רום מכסה התא יתאים לרום פני הקרקע הסופיים. 5.4.3.7זאת בניגוד להוראות הל"ת סעיף 

בשטחי קרקע שאינם שבילים, דרכים, חניות או שטחים מרוצפים או סלולים, מותר להגביה את רום  מכסה התא 
 ס"מ מעל רום פני הקרקע הסופיים". 10עד 

 קוי פסולת בניין ויישור קרקע:ני .11.2

 ניקוי פסולת בניין, ואדמה עם פסולת בניין, לרבות מילוי ויישור הקרקע בחצר הגינה. .11.2.1
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מינימלי  ס"מ מתחת לרצפת הדירה ולמלא בארגזי קל קר ולמלא מצד החצר באדמת גן בעובי 40 -נדרש לחפור כ
 ס"מ, כולל ניקוי ויישור גנני כנדרש. 30של 

 ניקוי כלל פסולת הדירה, לרבות אדמה עם פסולת בניה. יש להשלים
 6.2סעיף  – 1629זאת בניגוד לתקן 

 השלמת בטון סביב מרפסת שמש חדר דיור. .11.3

 

האוסר פגמים לדוגמא:  יתר כפף, סדקים, סגרגציה, ברזלים גלויים,  8.10סעיף  - 1חלק  466זאת בניגוד לת"י 
  פירוק של טפסות. כיסוי של בטון קטן מהנדרש ברכיבים לאחר

הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים המבטיחים ציפוף אחיד  - 02047סעיף  -ובניגוד למפרט הכללי 
 ומושלם...".

 תיקוני בטון ושליכט ברחבי החצר לאורך מעקה גבול מגרש . .11.4
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ניכרים בין המשטחים המרוצפים באריחים משתלבים בוצעו באופן לא מקצועי ובהפרשי מפלס  .11.5
 האריחים.
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 :יש לבצע את המפורט להלן כו' שקיעות, חריצים ו נזקים של לתיקון 
 ס"מ  20עוד מינימום  יריעה גאוטכנית  לפרק כאשר קיימתניזוק, שלפרק את האזור  . 1

 נוספים מעבר לאזור הניזוק.      
  .במבנה המיסעהעל מנת למנוע שקיעות  לטפל עד לשתית . 2                 
 ס"מ. 20 -ולהשלים את היריעה הגאוטכנית בחפייה של  כ לתקן את האזור מחדש. 3                  

 
 כמפורט להלן:סטייה המתיר  6סעיף  2טבלה  1571לת"י  התאם זאת ב 
 מ"מ מקסימום. 5ממישוריות כללית   - 
  .מ"מ מקסימום 2ממישוריות מקומית   - 

 

 הערות
 

 שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו.הליקויים 

 אין התייחסות בעלויות לדברים שלא הותקנו.

 בכבוד רב,

 איתן דמארי          

 מהנדס בנין, מהנדס מכונות         
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 הערכה כספית

 (ש"ח)סכום  

 31,600 שלד ובניה עבודות .1

 7,300 נגרות עבודות .2

 6,500 מסגרות עבודות .3

 4,800 חיפוי קרמיקה עבודות .4

 3,700 חשמל  עבודות .5

 2,900 צבע ושפכטל עבודות טיח .6

 10,200 עבודות ריצוף .7

 9,700 אלומיניום עבודות .8

 3,400 ושישעבודות אבן  עבודות .9

 5,800 עבודות אינסטלציה וניקוז. 10

 19,000 חצר ופיתוח. עבודות 11

 10,490 . פיקוח הנדסי12

 115,390 סכום ביניים

 19,616.3 מע"מ 17%תוספת 

 135,006.3₪ סה"כ

 
 הערות  

המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד  .1

 באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים,

 .35%-25%בשיעור של עד 

 המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.  .2

במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין אריח "חדש"  .3

 נדרש להחליף משטחים שלמים. ,ל"ישן"

 

 בכבוד רב,
 איתן דמארי            

 מהנדס מכונות, מהנדס בנין                  


